
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
……………..….. 

 
  อาศัยอํานาจตามขอ ๖๐ (๙) และขอ ๘๒ (๕) ของขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๖ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการใหเงินกู      
แกสมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด ๑ 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 
  ขอ ๔ ในระเบียบน้ี สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ ๒ ประเภท คือ 
          (๑) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
          (๒) เงินกูสามัญ 
  ขอ ๕ สมาชิกสมทบซึ่งสหกรณอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว ๓ เดือน มีสิทธิกูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินได สําหรับเงินกูสามัญตองเปนสมาชิกสมทบแลว ๖ เดือน  
  ขอ ๖ การใหเงินกูแกสมาชิกสมทบน้ัน จะใหไดเฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตจะใหเงินกูเพื่อการสุรุยสุรายหรือการเก็งกําไรไมได 
  ขอ ๗ สมาชิกสมทบผูประสงคขอกูเงิน ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
  ขอ ๘ การใหเงินกูทุกประเภทน้ัน ผูกูตองทําหนังสือกู และสมาชิกผูคํ้าประกัน (ถามี) ตองทํา
หนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
  ขอ ๙ การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณน้ันใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย เวนแตดอกเบี้ยเงินกูเดือนแรกใหสหกรณหักจากตนเงินกูสามัญกอนสงให
สมาชิกสมทบ และการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกสมทบ
รวมกันจะตองไมเกินเงินไดรายเดือนสุทธิของสมาชิกสมทบน้ัน 
  ใหถือวาเงินงวดชําระหน้ีแตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนน้ัน ๆ 

/หมวด ๒.... 
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หมวด ๒ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

  ขอ ๑๐ การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูจัดการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได และใหผูไดรับมอบหมาย
ดังกลาวแถลงรายการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
  ขอ ๑๑ เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ตองอยูภายในหน่ึงเทา
ของเงินไดรายเดือน แตไมเกินหน่ึงหมื่นสองพันบาท และตองไมเกินคาหุนของผูกู 
  ขอ ๑๒ หลักประกันสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกูซึ่งผูกูไดทําไวตอสหกรณ
แลวไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 
  ขอ ๑๓ การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน พรอมดวยดอกเบี้ยไมเกิน ๑๐ งวด และตองไมเกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจาง
ของผูกู 
 

หมวดท่ี ๓ 
เงินกูสามัญ 

 

  ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบ 
  คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเงินกูข้ึนตามความในขอบังคับของ
สหกรณ ขอ ๖๒ และมอบอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบก็ได 
  ขอ ๑๕ คําขอกูเงินของสมาชิกสมทบน้ัน ตองเสนอโดยผานความเห็นของผูบังคับบัญชา 
  ขอ ๑๖ จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหน่ึง ๆ น้ันยอมสุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรตองอยูภายในสิบเทาของเงินไดรายเดือน แตไมเกินหน่ึงแสนบาท  
             สมาชิกสมทบจะขอกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนคํ้าประกันไดไมเกินรอยละเกาสิบหา
ของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู            
  ขอ ๑๗ ถาคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบที่ยังชําระ
หน้ีเงินกูสามัญไมครบตามสัญญาก็ได แตผูกูจะตองชําระเงินกูตามสัญญาที่มีอยูมาแลวไมนอยกวา ๑๒ งวด 
หรือชําระหน้ีเงินกูมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของวงเงินกูตามสัญญาที่มีอยู 
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบผูกูเงินสามัญรายใดยังชําระหน้ีเงินกูน้ันไมเปนไปตามวรรคแรก แตมี
ความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองกูเงินสามัญ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาผอนผันใหกูได 
  สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหน้ีเงินกูสามัญ
และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน 
  ขอ ๑๘ หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญ ถาเงินกูสามัญมีจํานวนไมเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูใน
สหกรณก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 
  ถาเงินกูสามัญมีจํานวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมีหลักประกันอยางหน่ึง
อยางใด ดังตอไปน้ี 
           (๑) สมาชิกสมทบหรือสมาชิก ที่มิไดเปนคูสมรสของผูกู ซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกู
เห็นสมควรอยางนอยสองคนคํ้าประกันอยางไมจํากัด ทั้งน้ี หลักเกณฑและเงื่อนไขการคํ้าประกันเงินกูสามัญให
เปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

/เพื่อความมั่นคง.... 
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             เพื่อความมั่นคงในการใหเงินกูสามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูมีอํานาจวินิจฉัยใหมีผูคํ้าประกันมากกวาสองคนได 
             สมาชิกสมทบคนหน่ึงจะเปนผูคํ้าประกันสําหรับสมาชิกสมทบผูกูมากกวาสองคน  
ในเวลาเดียวกันไมได 
             เมื่อผูคํ้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู เห็นวาไมสมควรที่จะเปนผูคํ้าประกันตอไป ผูกูตองจัดให
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร  เขาเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิม
ใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด 
             การใหสมาชิกสมทบหรือสมาชิกผูคํ้าประกันออกจากสหกรณไมวาเหตุใด ๆ ไมเปน
เหตุใหผูน้ันหลุดพนจากการคํ้าประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกสมทบหรือสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทน 
             อน่ึง ภายหลังการทําหนังสือคํ้าประกันแลว ถาสมาชิกสมทบหรือสมาชิกผูคํ้าประกัน
ไดเปนคูสมรสของผูกู ผูกูจะตองจัดใหมีสมาชิกสมทบหรือสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนผูคํ้าประกันเงินกูในสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูโดยเร็วดวย 
             (๒) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเปนประกันเต็ม
จํานวนเงินกูรายน้ัน โดยตองเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูวาจํานวนเงินกู
สวนที่เกิน  คาหุนของผูกูตองอยูภายในรอยละหกสิบแหงคาอสังหาริมทรัพยน้ัน 
             (๓) มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร สถาบันการเงินอื่น หรือ
สหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรโอนสิทธิเรียกรองเปนประกัน   
โดยจํานวนเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกูอยูภายในรอยละแปดสิบแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 
  ขอ ๑๙ การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเปนจํานวนกี่งวด      
ก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู จํานวนและความมุงหมายแหงเงินกู แตไมเกิน ๒๔ งวด และตอง
ไมเกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจางของผูกู ต้ังแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย 
  ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผัน
เปนพิเศษ  คณะกรรมการดําเนินการจะผอนผันการชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญที่กําหนดไวตามความในวรรคกอน
โดยอนุมัติใหผอนผันการชําระหน้ีใหแกผูกูไดครั้งละไมเกิน ๓ งวด แตทั้งน้ีการผอนผันการชําระหน้ีดังกลาว  
เมื่อรวมกับระยะเวลาตามความในวรรคหน่ึงแลวตองมีระยะเวลาไมเกิน ๓๐ งวด 
 

หมวด ๔ 
ดอกเบ้ียเงินกู 

 
  ขอ ๒๐ ใหเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทในอัตราไมเกินรอยละสิบหาตอป โดยสหกรณจะได
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
  ขอ ๒๑ ดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนตนเงินคงเหลือ    
 

/หมวด ๕.... 
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หมวด ๕ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 
  ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบน้ี และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  
ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ขอ ๒๓ ในกรณีใด ๆ ดังตอไปน้ี ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน   
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
           (๑) เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
           (๒) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการดําเนินการวา ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูน้ัน 
           (๓) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
           (๔) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ี (ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) เปนระยะเวลาสองเดือน
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
  ขอ ๒๔ ในกรณีที่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ ๒๓ ถาผูคํ้าประกัน
ตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู และไมสามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจากผูคํ้าประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไว     
ตอสหกรณก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 
  ขอ ๒๕ ผูกูก็ดี ผูคํ้าประกันก็ดี ผูกู และผูคํ้าประกัน ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออก 
หรือยายจากราชการหรืองานประจํา ตามขอบังคับสหกรณ ขอ ๔๘/๒ ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ 
และจัดการชําระหน้ีซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน แลวจึงขอออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจํา
น้ันได 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                         
   (นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
 
 


